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 ژویکًماستی

 صهاى دس هیتَاًذ ٍ هیـَد گفتِ هزمش جٌغ دس پؼتاى اػتشٍهاي ٍ گالًذٍالس ًؼج ؿذى تضسه ٍ پشٍلیفشاػیَى تِ طًینَهاػتی

 .ؿَد دیذُ فیضیَلَطیل صَست تِ ٍ پیشي ًَجَاًی ًَصادي،

 علل

 اىٌَػ شؿایؼت ػاهل داسٍّا هَاسد، ایي اص مِ اػت، ؿذُ گضاسؽ طًینَهاػتی تا داسٍ 28 ٍ تالیٌی ٍضؼیت 19 اص تیؾ اهشٍص تِ تا

 تالقَُ ػلت خطشًاك ٍ یل هیتَاًذ مِ اػت ملیَي فَق غذد یا ٍ تیضِ هخفی تَهَسّاي تیواساى، ایي دس اصلی ًگشاًی . اًذ ُ ؿذ

 ساى تاؿذ.تیوا ایي اص گشٍّی ى دس دسها قاتل

 :میشًود ژویکًماستی باعث که داريهایی

هْاسمٌٌذُ  سؿذ، َّسهَى،ػایویتیذیي فلَتاهیذ، اػتات، ػیپشٍتشٍى دسهاًی،اػپیشًٍَالمتَى، ؿیوی متَمٌاصٍل،،دیظیتال اػتشٍطًْا،

 ي...جَآًا هاسي ٍ ّشٍئیي حلقْاي، ػِ افؼشدگیْاي اهپشاصٍل،ضذ دٍپا، هتیل ایضًٍیاصیذ، ،دیاصپام، ملؼین ّاي

 بالیىی عالئم

صًین ا تیؾ تِ آى اًذاصُ مِ هیـَد تـخیص قاتل صهاًی هؼوَالً ٍ هیـَد هطشح تالیٌی یافتِ یل تصَست ػوَهاً طًینَهاػتی

 دس تطَسینِ اػت ٍاقؼی طًینَهاػتی لیپَهاػتی اص یا مارب طًینَهاػتی افتشاق تالیٌی هؼایٌِ دس هْن ػاًتی هتشتشػذ. ًنتِ

 اطشاف اص مِ سؿتِ ّائی صَست تِ غذُ اي ًؼج ٍ داؿتِ ٍجَد ٍاقؼی،پؼتاى طًینَهاػتی دس تطَسینِ ٍاقؼی،اػت طًینَهاػتی

 تشخی دس ًیض هَضؼی تضسه یا تشجؼتِ تاؿذ دسد اػت هوني )ّالِ پؼتاى(آسئَل ّوچٌیي هیخَسًذ تذػت گشفتِ اًذ، هٌـا ًیپل

 . داسد ٍجَد هَاسد

 ؿاهل جٌؼی اتْام ٍجَد تیضَي، یا ؿنوی تَدُ ٍجَد تیضِ ّا، اًذاصُ جٌؼی، ثاًَیِ صفات ًظش اص دقت تِ تیواس تایذ هؼایٌِ دس

 طًینَهاػتی افتشاق جْت .اػت تذخیوی هطشح مٌٌذُ ًاهٌظن ٍ دسد تذٍى ػفت، ینطشفِ، تَدُ .ؿَد تشسػی ،غی ّیپَػپادیاص

 اًگـت دٍ تیي سا پؼتاى مٌٌذُ هؼایٌِ ٍ دّذ قشاس ػشؽ صیش سا دػتْایؾ ٍ پـت تخَاتذ تِ تیواس اػت تْتش مارب اص ٍاقؼی

 طًینَهاػتی دس ٍلی .هیشػٌذ ینذیگش تِ اًگـت دٍ ٍ ٍجَدًذاسد هقاٍهتی لیپَهاػتی دّذدس فـاس ٍ دادُ قشاس اؿاسُ ٍ ؿؼت

 هینٌذ. ًظش جلة اػت هتقاسى صَست تِ ًیپل تِ ًؼثت مِ ػفت تافتی قَام اًگـت، دٍ تیي حقیقی،

 درمان

ّیالیٌیضاػیَى  ٍ فیثشٍص تَػط اٍلیِ گالًذٍالس تافت هاُ( 21تا6تگزسد)تیؾ اص  طَالًی سًٍذصًاًِ ؿذى پؼتاى هذت اص چٌاًچِ

 صهاًی طثی دسهاى تٌاتشایي .یافت ًخَاّذ تْثَد طًینَهاػتی ًیض تیواسي ػلت سفغ اص پغ حتی ًتیجِ دس ٍ جایگضیي هیـَد

 تؼتگی دسهاى ؿَد.سٍؽ تجَیض آى پیـشفت اص پیـگیشي تشاي یا ٍ تاؿذ طًینَهاػتی ؿشٍع دس یا  مِ داسد سا هَفقیت تیـتشیي

 6 اص موتش یؼٌی ) اخیش ؿشٍع تا طًینَهاػتی .داسد دسد ٍ حؼاػیت فقذاى ٍجَدیا ٍ طًینَهاػتی ؿذت ٍ هذت ػلت، تِ

 پغ آى تذاٍم ٍ هینٌذ تشگـت ػال 2 تا هاُ 6 طی هَاسد دسصذ90 س د تلَؽ طًینَهاػتی هی مٌذ تشگـت خَدتخَد هاُ(اغلة

 .اػت مافی تٌْائی تیواستِ گشفتي ًظش تحت هَاسد اص خیلی دس تٌاتشایي .اػت ًاؿایغ ػالگی 17 اص

 · :میشًد تًصیه بیمار گرفته وظر تحت مًاردیکه

 طًینَهاػتی ػاهل داسٍي قطغ اص پغ -1

 )  تَهَسّا یا تغزیِ ػَء ملیَي، هضهي تیواسي تیشٍتَمؼینَص، قثیل اص ) آى تِ هشتثط صهیٌْاي تیواسي اصالح-2

 .داسد تیواس تِ دادى اطویٌاى تِ ًیاص فقط هؼوَالً مِ موتش یا ػاًتیوتش 4 اًذاصُ تا تلَؽ طًینَهاػتی  -3
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 :شامل درمان کاربرد مًارد

 ػاًتیوتش 6 تا هؼاٍي یا تیـتش اًذاصُ تا پؼتاى ؿذیذ تضسگی 

 ؿشٍع دسهاى تایذ ؿذت، صَست دس مِ پیشاّي تا تواع دس ًیپل)ًَك پؼتاى( فـاسحؼاػیت تِ تَدى حؼاع یا دسد 

  . ؿَد

 تیواس اجتواػی ػولنشد دس اؿنال  

 هیواًذ تاقی آى اص پغ ٍ تلَؽ اًتْاي تا مِ تلَؽ طًینَهاػتی :هذاٍم طًینَهاػتی. 

 فیضینی خصَصیات تِ فشد تَجِ صهاى تیـتشیي مِ اػت صهاًی دس تلَؽ طًینَهاػتی ٍاقغ دس : جٌؼی َّیت دس اؿنال 

 خَداػت.

 دس جشاحی دسهاى ٍ تیواسي( فیثشٍتیل)اٍایل غیش هَاسد دس طثی دسهاى تطَسینِ اػت؛ جشاحی ٍ داسٍئی سٍؽ دٍ تِ دسهاى

 ؿذُ اػتفادُ صهیٌِ ایي دس هحذٍد تجشتِ تا داسٍئی دػتِ ػِ .تَد خَاّذ اسجح سػیذُ فیثشٍتیل تِ هشحلِ طًینَهاػتی صهاًینِ

 ٍجَد ًظش اتفاق اسجح دسهاًی سطین هَسد دس .هی گیشًذ سا دسد جلَي ػوَهاً ٍ ثشتاؿٌذ هَ ماهل طَس تِ هَاسدي دس تَاًٌذ هی مِ

 .ًذاسد
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